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Staffans veckorapport för vecka 30 
 
 

 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ett mellaninlägg idag 22 juli och undertecknad fyller 63 år och uppvaktad av fru och hund, hoppas på 
fler haha nu även av mina barn samt Mikael Petersson. 
Som idag såg sin son Oscar och MFF:s P 99:or vinna mot FC Rosengårds Damlag med 6-2, dock ingen 
Marta på plats, men alla andra stjärnor i laget. 
 
VM slut efter en magisk månad och gruppspelet det bästa undertecknad sett genom alla år, mer slutet i 
slutspelsmatcherna men ett spänningsmoment ut över det vanliga. Rätt segrare i Tyskland? Absolut 
enligt undertecknad! 
Bästa minnen över turneringen. Anfallsglädjen, målvaktsspelet och de "nya" fotbollsländerna Colombia, 
Costa Rica, Algeriet med flera. 
Av 4 miljoner som röstade på Fifas fråga om snyggaste VM målet var undertecknad en. Van Persie lobb 
nick otroligt snygg,  
Tim Cahills mål också, men James Rodriguez colombianen för mig att stå som det vackraste av alla, 
bröstnedtagning, vändning och skottet på volley magnifikt och också detta lag som bjöd på den bästa 
fotbollen länge i VM. 
Nu klar för Real Madrid för en summa av i runda slängar 750 miljoner, sanslöst. 
 
Bayern München med ett kapital på många miljoner inga skulder överhuvudtaget och så kommer de två 
största spanska klubbarna Real Madrid och FC Barcelona med skulder på miljardbelopp men 
understödda av banker och även staten i viss mån och använder de vad vi på Skatteverket kallar 
dubbel bokföring och fortsätter sin miljon/miljard rullning och köper "allt".   
 
Abstinens efter VM, men plötsligt sonen och undertecknad på väg till Göteborg och Gothia Cup. Ligger 
väl i gränstrakten av 25 turneringar på plats i denna underbara stad Göteborg med dessa underbara 
göteborgare. 
In på Gothia Towers och uppgraderad till Sky och frukost på 23 våningen, vad mer kan man önska av 
livet? 
För all kvinnliga läsare (kanske också för män?) är hotellets nya Spa & Relax på Upper House något 
utöver de vanliga! 
Åk dit! 
 
Med ålders rätt följde undertecknad spelet på endast Valhalla IP samt Heden nu med SKF Arena. SKF 
Arena kom till 2013 och ett stort lyft för Gothia. Heden 1 och 2 görs om till SKF Arena under Gothia Cup 
och med plats för nästan 10 000 åskådare. De bästa lagen och matcher av hög klass hela tiden.  
 
Följde i år Boys och Girls 17 Elit och en otrolig hög standard rakt igenom. Allas favoriter detta år i Boys 
17 det ghanesiska laget Right To Dreams. En fotbollsakademi som samlar en massa pojkar från alla 
möjliga byar som drillas i fotboll och en teknik som ingen av de Europeiska lagen kan visa upp. Vinner 
finalen mot Mjällby AIF (positiv överraskning) efter straffar. Patrik "bagaren" Rosengren tränar Mjällbys 
U 17 lag. Elfsborgs tränare som föll på straffar mot Mjällby AIF i semi tränas av Tobias Linderot. 
Klubbarna under Tipselit satsar på sina U 19 och U 17 lag till max. 
 
Mjällbys P 16 till semi tyder på en bra ungdomsverksamhet, men vad håller de på med i seniorlaget? 
Andra tränarbytet på mindre än ett år och nu lyfts Anders Linderot upp från U 19 till A laget. 
 
 
MFF U 17 slutar på 19:e plats av 24 lag och först förvånad och till sist besviken på die blåe, tyvärr. 
I Girls 17 såg undertecknad Rebecka Klensmeden Holm i två matcher. Först i gruppfinal mot Röda 
Stjärnan Belgrad och ett underbart spel av LB 07 och säker seger med 4-1. Ett snyggt mål av Rebecka 
med skottlobb. 
Nästa dag semi mot Sant Gabriel från Barcelona och då lika dåligt som bra dagen innan och förlust med 
2-0 och helt chanslösa i matchen. Kvinnlig domare och måste konstatera att tjejen inte var mogen 
denna match inför 4 till 5 000 på plats (hoppas inte få en massa kvinnor på mig för detta uttalande), 
men de bästa domarna ska döma dessa slutspelsmatcher, ingen könskvotering enligt undertecknad. 
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Första halvlek blåste tjejen på allt och med en kvart kvar av matchen hittade denna domare en straff 
som hon var ensam om att se på hela Heden.  
En pappa från LB 07? uppförde sig så illa mot domaren efter matchen så att Gothias tävlingsledning fick 
ingripa.  
Tråkigt att se. 
 
Lördagens finaler till antalet av 8 har aldrig varit så jämna någonsin och till sist sprack tidsschemat rejält 
med ett par timmar då 5 matcher gick till straffsparkar. 
1 av 3 som avgjordes under ordinarie speltid stod LB 07 F 15 för och ett härligt lag att beskåda och 
vinner fullt rättvist finalen med 3-2 mot Eskilstuna United DFF. Eskilstuna reducerar i matchens sista 
minut på straffspark. Bästa spelare i finalen till Nellie Lilja från LB 07 och ett härligt mittfältsspel och 
uttagen till Bosön i början av augusti. 
LB 07 starkare på tjejsidan i Malmö jämfört med LDB FC Malmö? 
 
Södra Sandbys F 15 spelade i princip bara på Kviberg och här fick Björn Ridhammar bli mitt öga, 
dottern Alma Ridhammar, Lindita Tufvesson (nyförvärv från Harlösa IF) samt Josephine Dahlman 
inlånade till spel i Södra Sandbys F 15 samt F 17. 
 
F 15 vinner sin grupp och 1/32 dels finalen men sen tog det slut i 1/16 dels matchen mot IK Grand Bodö 
från Norge med 1-2. 
I F 15 deltog 105 lag! 
 
F 17 laget till B final som förloras med 1-2  mot Tuve IF. Lagen möttes redan i gruppspelet och då 1-1. 
 
Till föreningen och Veberöds AIF:s verksamhet. 
Fortfarande på sparlåga, men torsdagen 24 juli startar både Dam och Herr upp sin höstträning (låter 
konstigt att skriva med 30 grader i trädgården). 
Damerna i Södra Sandby och Herrarna på Romelevallen. 
 
Ungdomsserier och alla matcher lagda sen 2 veckor. Stora problem med CuMap och över mitt huvud 
och ni kan bara se era matcher via Skånebolls hemsida ett tag till om undertecknad uppfattat allt rätt. 
 
Skåneboll har även under höstspelet förändrat serieupplägget och inga matcher spelas innan skolstart 
och med detta följer spel långt in i oktober betydligt längre än våra seniorlag spelar (tidigt avslut för att 
klara av alla kvalmatcher). 
Serierna startar 23-24 augusti och några först 30-31 augusti och sista omgång i de flesta fall 18-19 
oktober. 
Min uppfattning är att klubbarna klagat på spel tidigt i augusti och många fortfarande borta på semester. 
 
Fotbollsskola i sommar. 
Startar upp måndagen 11 augusti och slut torsdagen 14 augusti.  
Ledare för denna fotbollsskola blir även nu Jesper Möller samt Alexander Moberg. 
Anmälningsavgift 500 kr men för de som deltog även i juni ges en rabatt och betalar 300 kr för dessa 4 
dagar. 
Önskar hjälp av alla ledare kring åldersklasserna 01-02-03 samt 04 och spridning av detta budskap. 
Eva på kansliet börjar jobba igen måndagen 28 juli och först då får vi en uppdatering kring 
anmälningsläget som var lågt i juni månad. 
HOPPAS PÅ FLER NU MED ER HJÄLP!  
 
Knatte. 
Återstart lördagen 9 augusti och utskick i nästa vecka. 
 
P 14. 
I full träning och spel i Denmark Cup med start på torsdag. Hyfsat motstånd i första matchen. Lagets 
namn Hammarby IF! 
Lycka till pågar. 
  
Match i helgen. 
Herrar A möter Öja FF fredagen 25/7 kl. 18.45 på Romelevallen.  
 
Seriestart. 
Lördagen 2 augusti och Södra Sandby IF Dam-Dalby GIF på Romelevallen kl. 14.00 och sen rullar 
serier igång. 
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Notiser. 
Första landslagssamlingen på Bosön för F och P 99 efter Elitlägret i Halmstad. 
Ska vi få sen ytterligare en f.d. VAIF:are bli uttagen? 
I den drygt 40 manna trupp på pojksidan har vi vår ”egen" Oscar Petersson bland de uttagna och hela 9 
MFF:are i denna trupp. 
På tjejsidan finns en tjej från Södra Sandby i truppen och namnet är Mathilda Sjöström även en f.d. 
Sandby tjej i Matilda Ovenberger i dag med klubbadress FC Rosengård (spel med Marta väntar 
kanske). 
Stort lycka till alla 3! 
 
Tränare. 
Ny tränare i BW 90 efter Dan Fransson är Mladen Blagojevic. Tränade Åkarps IF i våras och även stor 
bloggare på www.fotbollskane.se  ger sig nu in en förening som det skakar om. Dan Fransson anmäler 
föreningens A lag för att någon försökt påverka resultatet hemma mot Karlskrona AIF. En grov 
anklagelse naturligtvis. 
Vad vet vi idag? 
Redan säsongen 2013 2 matcher med samma anklagelser och nu 2 matcher 2014 med stora avvikande 
spel på förlust för BW 90. 
Svenska Spel stängde matchen mot Karlskrona förlust med 2-5 och 0-4 i matchminut 28. 
Följer nu Ystads Allehanda som naturligtvis lägger ner stort jobb med dessa anklagelser och leta scoop 
att skriva om. Sportchefen Jan Olsson uppringd på sin semester utomlands där anonym spelare från 
BW 90 säger att ett antal spelare vunnit flera 100 000 kr på dessa spel. 
 
Hela utredningen nu flyttad till Stockholm och Riksenheten för korruption. Semestertider och ärendet 
ligger på något skrivbord där uppe.  
Ett BW 90 som förekommer mer och mer i Justistia och uteblivna löner till spelare och tränare och nu 
även i skuld till staten. 
Ni som känner undertecknad vet att BW 90 inte ingår i mina favoritföreningar. Finns inget i föreningen 
mer än ett A lag av spelare från hela Skåne och nu även ett stort antal av utländska spelare. Varför 
finns alla dessa i denna förening? 
Följer med spänning och en hög grad av nyfikenhet vart denna sorgliga historia slutar. 
 
Ny tränare i Blentarps BK (Johan Martinsson) när plötsligt Fredrik Månsson lämnar in och skriver på för 
Österlens FF i division 3. 
Legendarisk tränare i framförallt Malmö lag, Jan-Åke Jönsson lämnar Malmö City FC. 
I den stora och lilla småklubbsvärlden ändras saker fort.   
 
Hörs av i nästa vecka fredagen 1 augusti. 
 
Hälsar en nu 63 åring/Staffan 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


